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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  26.11.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

2. sjednica VMO Mlaka održana je 26.11.2014. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, zamjenica predsjednika VMO 
- Stjepan Doboviček, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava  i usvajanje prioriteta MO Mlaka za 2015. godinu. 
2. Rasprava o Programu rada za 2015. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Zaključak: 

 
Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni prioriteti komunalnog ureñenja MO Mlaka za 2015. 
godinu i to: 
 
1. Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka (V. faza)                                                     120.000,00 
2. Proširenje javne rasvjete u ulici Podmurvice kod k. br. 20                                         9.000,00   
3. Izrada glavnog i izvedbenog projekta za proširenje dijela ulice Podpinjol uz 
    park Mlaka                                                                                                                      50.000,00                                                 
4. Uklanjanje ostatka zida sa sjeverne strane ulice V. P. Širole izmeñu k. br.  
    14 i 16 uključivo dobetoniranje postojećeg potpornog zida ulice R. Benčića  
    na mjestu uklonjenog ostatka zida                                                                               6.000,00 
                                                                                                                                         ---------------- 
                                                                                                                                          185.000,00 
 
 
AD 2 
 
Članovi Vijeća su raspravljali o Programu rada za sljedeću godinu i jednoglasno donijeli 
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Zaključak: 
 

• Od OGU za zdravstvo tražit će se 2 akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi 
• Od OGU za poduzetništvo tražit će se financiranje akcije izbora naj balkona i 

okućnica 
• Od OGU za sport tražit će se financiranje Šahovskog turnira 
• Od OGU za ekologiju tražit će se financiranje ekološke akcije 
• Konačan prijedlog Programa donijet će se na sljedećoj sjednici 

 
              
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prima na znanje dopis stanara zgrade Podmurvice 34 u kojem se traži 

omogućavanje prilaza zgradama Podmurvice 28, 30, 34 i 36 jer je jedini postojeći 
prilaz stepenicama opasanim kamenim zidovima. Na navedenim adresama živi dosta 
starijih grañana s ozbiljnim zdravstvenim problemima (dostavljena je dijagnoza 
jednog od njih). U tijeku je natječaj za izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
prilazne rampe za osobe s invaliditetom. 
 

 
AD 4 
 

Zaključak: 
 
• Temeljem molbe za ukidanje 2 parkirna mjesta za invalide u ulici Ivana Sušnja 2 

uvidom na terenu utvrñeno je njihovo postojanje. Potrebno je od udruge invalida i 
nadležnog županijskog ureda utvrditi da li na navedenoj adresi postoje stanari s 
potvrdom za korištenje mjesta za invalide, kako bi se u slučaju negativnog odgovora 
ista mogla izbrisati. Budući da se na početku ulice nalazi znak zabrane zaustavljanja 
i parkiranja, stanari ne bi smjeli koristiti dio ove dvosmjerne ulice za parkiranje. 
Takoñer je potrebno od Rijeka Prometa tražiti postavu znaka za "slijepu ulicu". 

• Na istočnom ulazu u park Mlaka znak zabrane parkiranja nalazi se u samom parku, a 
ne na pločniku ispred njega, pa vozači svakodnevno parkiraju i blokiraju ulaz u park. 
Potrebno je izvršiti uvid na terenu. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
        


